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Internet-sivujen tiedotteet ja uutiset:  
 
Ma 30.12.  
Toiminnanjohtajamme Jarmo Lehtola on siirtynyt Suomen Saunaseura ry:n 
toimitusjohtajaksi ja hän joutuu ymmärrettävästi lo pettamaan meidän 
toiminnanjohtajanamme. Kiitämme lämpimästi Jarmoa hänen kaikista ponnisteluistaan 
seuran ja jäsentemme hyväksi sekä toivotamme hänelle menestystä uudessa ja vaativassa 
tehtävässään. Yhteistyömme toki säilyy ja varmasti kehittyy edelleenkin. 
Uutta toiminnanjohtajaa seuraamme siis etsitään.  
 
Su 22.12.  
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry:n Uutiskirje 12/2013 
 
Su 22.12.  
Uutinen / raportti kaikista pääkaupunkiseudun yleisistä saunoista. HS 
 
Pe 20.12.  
Alkoholi EI kuulu saunomiseen. IS 
 
Ma 16.12.  
Vuoden 2013 SaunaMafialaiseksi on seuramme hallitus valinnut Antti Kossilan.  
Julkistus tapahtui joulujuhlissamme la 14.12. Onnittelemme! 
 
Ke 11.12.  
Alkoholi ei vain sovi saunaan. IS 
 
Su 8.12.  
Tästäkin on puhuttu jo vuosia. 
Ohjeidemme mukaan nyt esim. Kuusijärven uudessa savusaunassa ON tarpeeksi isot lakeiset.  
Pienissä taas EI ole. Karjalainen 
 
La 7.12.  
Täälläkin on jo saunottu ja varmasti mennään joskus uudelleen. HS 
 
Ma 2.12.  
Internet-sivuihimme tutustui marraskuussa 654 yksittäistä vierailijaa (eli tietokonetta)  
ja sivuja katsottiin 2547 kertaa kymmenestä eri maasta!  
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To 28.11.  
Ei se aina vaan onnistu, Espoon Nuuksiossakaan. VS 
 
Ke 27.11.  
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa:  
Tontturetki 
Lauantaina 7.12.2013 klo 15.00  
Lähtö Hakunilan urheilupuiston parkkipaikalta. 
Kävelemme lyhtyjen valossa laavulle, jossa syömme nuotiolla eväitä. 
Mukaan oma lyhty ja eväät. 
Matka on lapsillekin sopiva, noin 2 km. 
Kaikki tonttumieliset mukaan, tervetuloa! 
Lisätietoja: 
Anja Multanen, puh. 0400 931 137, 
Hannu Kerman, puh. 0400 474 445 
 
To 21.11.  
Tiedoksi:  
Kuusijärven päärakennuksen perusparannustyömaa etenee kiitettävästi (10+) malliin.  
Kiitos urakoitsijan koko poppoolle.  
Harjakaisia pidetään to 23.1. 2014 klo 13:00 alkaen.  
Ystävällisin terveisin,  
T. Seppo Heikkinen 
 
Pe 15.11.  
Tästä on väitelty kauan, mutta sininenkin liekki tappaa. YLE 
 
To 14.11.  
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry:n Uutiskirje 11/2013 
 
Ma 11.11.  
Yhteistyökumppanimme VK-Ski tiedottaa:  
Tervetuloa Keravalle ke 13.11. klo 17:30 tapahtumaan.  
VK-Ski:n pisteellä mm. suksien voiteluesittelyjä sekä tutustumista hiihtovälineisiimme.  
Lisäksi voit tuoda omat suksesi Keravalle ja huollamme ne kuntoon -30% alennuksella 
normaalihinnasta.  
Saat huolletut suksesi takaisin VK-Ski Shop:sta Keinukalliontie 123 Kerava, aikataulusi 
mukaan 1-2 vrk:n kuluttua. 
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Tervetuloa T. Risto Kurki 
www.vkski.fi  
 
La 2.11.  
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa:  
Vantaan Ladulta ajankohtaista 
Su 10.11. Isänpäivän 27. polkuretki Kuusijärveltä Bisan majalle ja takaisin. 
Opastettua patikointia, lähtö Kuusijärveltä n. klo 10.00 kokoustalon edestä. 
Myös entiseen tapaan voi liikkua oman aikataulun mukaan merkittyä reittiä pitkin. 
Reitillä Kuusijärvi – Bisan maja sieltä merkittyä metsäpolkua Bisan majalle.  
Kuusijärven lähtöpaikka on opastettu kokoustalon edestä ylikulkusillan alta. 
Matkan varrella luontokysymyksiä, vastaukset kysymyksiin Bisan majalla. 
Majalla voi ostaa juotavaa ja syötävää sekä istuskella nuotion äärellä, 
Bisan maja avoinna klo 15 asti. 
Järjestää Vantaan Latu! 
Tervetuloa! 
Katso lisätietoja näistä ja muusta toiminnastamme: 
www.vantaanlatu.com 
 
Pe 1.11.  
Radion haastateltavana SaunaMafian toiminnanjohtaja Jarmo Lehtola  
(+ Suomen Saunaseura ry) ja Saunahermannin saunamajuri Mika Ahonen.  
Kuuntele tästä linkistä: http://areena.yle.fi/radio/2042383  
 
Pe 1.11.  
Internet-sivuihimme tutustui lokakuussa 939 yksittäistä vierailijaa (eli tietokonetta)  
ja sivuja katsottiin 3449 kertaa kymmenestä eri maasta!  
 
Pe 1.11. Fingerpori :) 
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Ma 28.10.  
Yhdistystoiminnasta puhumattakaan, kuten täällä Vantaalla on koettu. Karjalainen 
 
Ma 28.10.  
Yhteistyökumppanimme tiedottaa:  
VK-Ski Shop:n talvikauden avajaiskutsu  
la 2. - su 3.11.2013 klo 10:00 - 16:00 Keravan Keinukallio. 
Uutuutena toiminnassamme on suksivuokraamo, eli voit hiihtää eritasoisilla / pohjaisilla 
vuokrasuksillamme ja sen jälkeen miettiä millainen olisi "suksitarpeesi." 
Toivon, että voit välittää tätä viestiä tuttavapiirissäsi. 
Tervetuloa, hieman kauempaakin vaikkapa skiexpo-reissun yhteydessä  
tai lenkille Keinariin (Keinukallio) ...suihkumahdo llisuus ...kahvila. 
T. Risto vkski.fi 
Katso lisää: www.vkski.fi  
 
Ti 22.10.  
"Saunapoliisi" , toimittaja Armi Suojasen antama hauska lempinimi,  
yrityksistäni parantaa Kuusijärven savusaunan tasoa :D :D .VS  
 
Ke 9.10.  
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry:n Uutiskirje 10/2013 
 
Ti 8.10.  
Saunaseura SaunaMafia ry:n hallitus on nimennyt kokouksessaan pe 4.10. Antti Kossilan 
(savu-) sauna-asiantuntijakseen arvonimellä Saunalähettiläs / Sauna Ambassador.  
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Ma 1.10.  
Lue, mitä SaunaMafia ry:n toiminnanjohtaja  Jarmo Lehtola kertoi BBC:n haastattelussa. IL 
 
Ma 23.9. 
Näin siinä aina käy, kun EI osata, luullaan vain. IS 
 
Su 22.9. 
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa: 
 
Hei Vantaan Ladun jäsen ja liikkujat! 
Vantaan Ladun 30. POLKURETKI 
Sunnuntaina 29.9.2013. 
 
Lähtö polkuretkelle klo 9 –12 Kuusijärveltä, sieltä merkittyä metsäpolkua Bisan majalle. 
Kuusijärven lähtöpaikka on opastettu kokoustalon edessä. 
Ota matkalla purnukasta mukaan ”Luontopolku kutsuu”  -kortti!  
Reitillä on 10 luontoaiheista rastia, vastaa niihin ja merkitse korttiisi mielestäsi oikea vastaus. 
Oikeat vastaukset voi tarkistaa Bisan majalla. 
 
Bisan majalta lähtee myös merkitty reitti hiidenkirnuille, myös vasta löydetyille! 
Reitin pituus n. 9 km + hiidenkirnuille edestakainen matka n. 4 km. 
Paluureitti merkitty, erilainen reitti, erilainen p olku, reitti kulkee hiidenkirnun 2010 kautta. 
Matkaa Bisan majalta Kuusijärvelle n. 5 km 
Majalla voi ostaa juotavaa ja syötävää sekä istuskella tulen äärellä. 
Kaikkien polkuretkelle osallistujien kesken arvontaa! 
Maja auki klo 15 saakka. Ei osallistumismaksua. 
Jouko Lappeteläinen, puh. 040 521 3093, joukol[at]luukku.com, 
Jonas Kouvonkorpi, puh. 040 707 7267, jiikoo80[at]hotmail.com 
 
Tervetuloa luontoon koko perhe! 
 
Vantaan Ladun kirpputorilla hyviä retkeily tarvikke ita, nyt vaihtaa omistajaa, tässä linkki 
sivuille: http://www.vantaanlatu.com/sivut/index.php/kirpputori  
 
Ke 11.9. 
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry:n Uutiskirje 9/2013 
 
To 5.9. 



 

SSSaaauuunnnaaaMMMaaafffiiiaaa   rrryyy   
 SAUNASEURA 3.1.2014 6/18 

 
 

SM TIEDOTTEET ja UUTISET 2013  
 

 

www.saunamafia.fi   Perustettu 18.2.2009 
 

 

 
 

 

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n 
iloisiin tapahtumiin! 

 

Vastaa tutkimukseen saunan (saunomisen) merkityksestä suomalaiseen yrityskultuuriin.  
 
Ti 3.9. 
Saunominen tekee terveydelle hyvää. Voice 
Ma 2.9. 
Internet-sivuihimme tutustui elokuussa 1089 yksittäistä vierailijaa (eli tietokonetta)  
ja sivuja katsottiin 3192 kertaa kymmenestä eri maasta!  
 
Ma 2.9. 
S-postini Vantaan päättäjille ma 29.7. 
Tervehdys hyvät Vantaan päättäjät. 
 
1. 
Savusaunojen lämmittäjäkoulutus. 
Kun nyt syksyllä 2013 valmistuu uusi savusauna Kuusijärvelle, 
niin toivoisimme, että nyt vihdoinkin savusaunojen lämmittäjät myös koulutettaisiin 
asianmukaisesti ko. tehtävään. 
Sillä eihän kukaan hanki miljoonan € Mercedes Benz -autoa ja ota täysin kouluttamatonta ja 
ajokortitonta henkilöä sitä kuljettamaan. 
Nythän tilanne savusaunojen lämmityskäytännössä on juuri niin ja sen kyllä olemme 
huomanneet löylyjen laadussa ja koko lämmityksen toiminnassa. Tutustukaa 
palautelaatikkoon laitetut palautteet syyskuu 2011 – helmikuu 2012. 
Olen myös lähettänyt kiinteistöjohtaja Pasi Salolle ja isännöitsijä Pirjo Luopajärvelle 
ystävällisen varoituksen ilmeisestä palovaarasta, jos tiettyjen lämmittäjien käyttämä käytäntö 
jatkuu. Heitä ei tosin ole kiinnostanut kysyä sen tarkemmin, mitä sillä olen tarkoittanut. 
Edellinen suuri savusaunahan paloi, eikä sitäkään henkilökuntaa ollut asianmukaisesti 
koulutettu. 
Heitäkin eli lämmittäjä Markku Lipposta ja Veikko Bakkeria varo itin savusaunan ilmeisestä 
palovaarasta yhteisessä palaverissamme 21.9.2010 Kuusijärvellä. Sittenhän savusauna paloi 
8.1.2011, eikä palaverissa ehdotettuja korjauksia ollut tehty, vaikka niin oli Bakkerin suulla 
luvattu. 
Ennaltaehkäisy olisi senkin asian ehkä voinut ehkäistä. 
Savusaunojen lämmittäjäkoulutusta järjestää Suomen Saunaseura ry. 
 
2. 
Kausikortit savusaunoihin 2013 ja 2014. 
Lämmityksen erittäin huonosta tasosta johtuen syyskuu 2011 – helmikuu 2012 ei juuri 
kukaan savusaunoja halunnut ostaa savusaunoihin kausikorttia ja helmikuussa kun 



 

SSSaaauuunnnaaaMMMaaafffiiiaaa   rrryyy   
 SAUNASEURA 3.1.2014 7/18 

 
 

SM TIEDOTTEET ja UUTISET 2013  
 

 

www.saunamafia.fi   Perustettu 18.2.2009 
 

 

 
 

 

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n 
iloisiin tapahtumiin! 

 

lämmittäjät vaihtuivat ja löylyjen taso nousi, se ei olisi ollut enää kannattavaa jäljellä olevan 
lyhyen lämmityskauden takia. Kiinteistöjohtaja Pasi Salo vetosi juuri tähän kohtaan 
poistamalla yksipuolisesti kausikortit syksyllä 2012 savusaunoihin. Olisi hänen mieluummin 
kannattanut ottaa yhteyttä savusaunojen käyttäjiin tai edes lukea ne palautteet, niin olisivat 
ne syytkin hänelle selvinneet. Niihin palautteisiin emme me savusaunojat ole saaneet mitään 
palautetta ja tuntuukin aivan turhalta sinne laatikkoon mitään laittaa, kun mitään ei 
tapahdu, emmekä selityksiä asioihin saa. Nyt tuleville kausille vaadimmekin kausikortit 
palautettaviksi jo saunojien tasapuolisen kohtelun vuoksi, koska sähkösaunojen käyttäjille ne 
ovat olleet käytössä koko ajan. 
 
3. 
Savusaunojen lämmityskaudet. 
Tuntuu ihmeelliseltä, että silloin kun Suomessa on paras saunomisaika, niin Kuusijärven 
savusaunat ovat suljetut?! Saunarauhakin julistettiin maailmaan vasta la 8.6. 
Lämmityskaudethan ovat 1.9. – 31.12. ja 1.1. – 30.4. Miksi ei parhaaseen turistikauteen 
savusaunoja lämmitetä lainkaan? Aikaisemmin käytäntö oli toinen ja savusaunojia riitti myös 
kesäisin. Talvisinhan ulkomaisia turisteja käy lähes päivittäin meidän suomalaisten lisäksi 
Etelä-Suomen ainoita yleisiä savusaunoja kokeilemassa. Nyt kun kaupunki on ottanut 
vetovastuun Kuusijärven Ulkoilukeskuksesta, niin käytäntö on muuttunut. Jälleen täysin 
yksipuolisesti eli savusaunojien kanssa ei ko. asioista ole millään lailla neuvoteltu tai asioista 
kysytty, että mikä olisi mahdollisesti paras käytäntö? Savusaunojathan ne rahat 
savusaunomisesta tuovat ja voisihan kai esim. kertalipulla päästä kesäisin saunomaan 
savusaunaan. Kaupunki on nyt myös menettänyt huomattavan summan rahaa sulkemalla 
savusaunat kesäisin. Tiedusteluja savusaunojen aukioloajoista kesäisin on meillekin tullut 
satoja Internet-sivujemme kautta. Puhutaan, että savu menee auringonottajien silmille, mutta 
jos savusaunat lämmitettäisiin oikein, niin savusaunat eivät juurikaan savuttaisi. Nykyinen 
tehtaan opastama lämmityskäytäntö on kaikkien savusauna-asiantuntijoiden mielestä täysin 
väärä, mutta hehän eivät lämmitäkään yhtään yleistä savusaunaa, ainoastaan valmistavat 
niitä. 
 
4. 
Tiedotus Kuusijärven asioista on aivan ”retuperällä”, koska mistään ei tiedoteta yhtään 
mitään, vaikka juuri niin oli sovittu keväällä 2011, että Kuusijärven asioista tiedotetaan 
aluetta käyttäviä seuroja. Lehdistä saamme kaikki Kuusijärveä koskevat asiat lukea. 
Käytäntö ei ole nykypäivää. eikä hyvää aikana, jolloin s-posti on meillä kaikilla käytössä. 
Minimin tekemisellä ei maksimia saa! 
Oheisella s-postilla emme halua pahoittaa Kuusijärven asioita hoitavien ihmisten mieltä. 
Ainoa motiivimme on kehittää yhdessä päättäjien kanssa Kuusijärven Ulkoilukeskuksen 
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arvokasta toimintaa, 
sillä kokemus etenkin savusauna-asioissa auttaa hyvään lopputulokseen. 
 
Yhteistyöterveisin, 
Saunaseura SaunaMafia ry 
psta. Ari Tahvanainen 
Mob. 040 553 4994 
ari.tahvanainen@hotmail.fi 
www.saunamafia.fi  
 
Ke 28.8. 
Yrjönkadulla luvassa mahtavat löylyt. Metro 
 
Ma 26.8. 
Hei! 
 
Ohessa tietoa Vantaan Kuusijärven päärakennuksen remontin alkamisesta ja uuden 
savusaunan valmistumisesta.  
Lisätietoja antaa toimitilapäällikkö Pasi Salo, p.  040 7199 700, s-posti pasi.salo(at)vantaa.fi 
 
Terv. 
Viestintäpäällikkö Pirjo Kivistö 
Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala 
Kielotie 28, 01300 Vantaa 
P. 040-8496210, pirjo.kivisto(at)vantaa.fi 
 
Kuusijärven päärakennuksen remontti alkaa, uusi savusauna valmistuu. Kuusijärven 
päärakennuksen remontti on alkamassa syyskuun alkupuolella. Rakennuksessa uusitaan 
ilmanvaihto-, lämmitys-, vesijohto-, viemäri-, sähkö- ja rakennusautomaatio sekä wc-tilat, 
pesu- ja saunatilat sekä vesikatto, keittiö korjataan osittain. Lisäksi rakennetaan joitakin 
uusia tiloja. 
Päärakennuksen remontin aikana kahvila ja infopiste toimii päärakennuksen viereisessä 
erillisessä rakennuksessa.  
Sieltä voi muun muassa varata käyttövuoroja uuteen, juuri valmistuvaan savusaunaan. 
Tekninen lautakunta valitsi päärakennuksen perusparannustyön kokonaisurakoitsijaksi LVI-
Trio Oy:n  
noin 1,145 miljoonan kiinteään kokonaishintaan. 
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Kuusijärvellä käy kesän aikana yli 100 000 uimaria ja auringonottajaa. Talvikaudella 
saunojien ja  
avantouimareiden käyntikertoja on noin 4000 kuukaudessa. 
Vantaan toisessa uimarien keitaassa, Kaivokselan Vetokannaksessa on valmistumassa 
huoltorakennus, jossa on muun muassa wc:t ja suihkut uimareille sekä sosiaalitilat valvojille. 
Pe 16.8. 
Kuusijärven päärakennuksen urakkasuunnitelma päätettäväksi.  
Tekninen lautakunta käsittelee syksyn ensimmäisessä kokouksessaan ti 20.8.  
Kuusijärven päärakennuksen kokonaisurakoitsijan valintaa sekä Kivistöön rakennettavan 
Topaasiaukion rakennussuunnitelmaa. 
Kuusijärven päärakennuksen urakka painottuu talotekniikan peruskorjauksiin eli 
ilmanvaihto-, lämmitys-, vesijohto-, viemäri-, sähkö- ja rakennusautomaatio uusitaan pääosin 
koko rakennuksessa. Lisäksi uusitaan kokonaan wc-tilat, pesu- ja saunatilat sekä vesikatto ja 
keittiö korjataan osittain. Uusia tiloja tehdään muun muassa siivoukselle, ilmanvaihdolle, 
sähkölle ja maalämmölle. 
To 15.8.  
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry:n Uutiskirje 8/2013 
 
Su 11.8. 
Tämä on Suomen kaunein sauna. IS 
 
To 1.8.  
Internet-sivuihimme tutustui heinäkuussa 1256 yksittäistä vierailijaa (eli tietokonetta)  
ja sivuja katsottiin 2933 kertaa kymmenestä eri maasta!  
 
Ke 31.7.  
Kuusijärvessä ei ole todettu järvisyyhyä! VS 
 
Ma 29.7. 
Palavathan ne sähkösaunatkin, taas jälleen eli tosin usein. IS 
 
Ma 29.7.  
Suomen paras savusauna lämpenee Mäntyharjulla. YLE 
 
Pe 26.7.  
Savusaunalta EI SAISI poistua lämmityksen aikana. SS 
 
Pe 26.7.  
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Voihan sitä näinkin saunoa. IS 
 
Ma 15.7.  
Kuusijärvellä järvisyyhyä? VS 
 
Ma 1.7.  
Tässä ravintolassa ovat hinnat kohdallaan. IL  
 
Ma 1.7.  
Internet-sivuihimme tutustui kesäkuussa 2254 yksittäistä vierailijaa (eli tietokonetta)  
ja sivuja katsottiin 5285 kertaa kymmenestä eri maasta!  
 
Ke 26.6. Näin teet oikeaoppisen Saunavihdan. Tekijänä maailmanmestari Pentti Hakala. IL 
 
Ti 25.6.  
Timo Kaukonen saunoo jälleen ja valmistuu saunaterapeutiksi. YLE  
 
Ti 25.6.  
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry:n Uutiskirje 6/2013 
 
La 15.6. 
Uusille korttelisaunoille olisi tilausta. VS 
 
Ti 11.6. 
Itse aiheutettuja ja turhia ongelmia Vantaan Vetokankaan uimapaikalla. VS 
 
Ma 10.6.  
On noita ongelmia muuallakin, kuin vain Kuusijärvellä! ESS 
 
Ti 4.6. 
Kuusijärvellä alkaa tutkimus .... VS 
 
Ti 4.6. 
Ainutlaatuinen sauna ammattitaidolla, montako virhettä ko. saunakuvasta mielestäsi löydät?  
Kyseessä on "tyypillinen" ns. suomalainen saunafirma tai esim. G-rauta, joiden saunat ovat 
lähes samanlaisia suunnitteluiltaan. Kyllä ovat suomalaisen saunan suunnittelijat aivan 
väärillä teillä, eivätkä kysyä oikeilta asiantuntijoilta edes osaa! Todennäköisesti raha 
ratkaisee, eikä näin ollen toimivia ratkaisuja voida/osata tehdä.  
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Su 2.6.  
Internet-sivuihimme tutustui toukokuussa 1459 yksittäistä vierailijaa (eli tietokonetta)  
ja sivuja katsottiin 4172 kertaa kymmenestä eri maasta!  
 
Ke 22.5.  
Valtuustoaloite Kuusijärven palvelujen parantamiseksi ja kunnollisen käyttö, - ja 
palvelusuunnitelman laatimiseksi. 
 
Kuusijärvi on yksi Vantaan tärkeimmistä ja eniten käytetyistä virkistysalueista ja portti 
Sipoon korpeen. Sen palvelut täytyy saada vastaamaan käyttäjien ja turistien vaatimuksiin. 
Alueelle täytyy saada kunnollinen palvelu, - ja käyttösuunnitelma.  
Selkeät vastuuhenkilöt jotka vastaavat palveluista ja neuvonnasta alueella. 
Kaupunki ei voi ulkoistaa vastuutaan virkistysalueen käytön valvonnasta. 
Tuntuukin että Kuusijärven asioita hoidetaan puolihuolimattomasti ilman selkeää vastuu- ja 
kehittämissuunnitelmaa. 
Cafe Viinikanat vastaa vain kahvilapalveluista ja saunalippujen myynnistä sekä kokoustilojen 
vuokrauksesta eikä heille kuulu yleinen valvonta saunatilojen käytössä tai muussa 
toiminnassa. Järjestyksen valvonnasta alueella ei vastaa kukaan.  
Kahvilan pitäjä soittaa pyydettäessä poliisin paikalle. 
Käyttäjät ja yhdistykset toivovat että joku vastaisi myös käytännössä toiminnasta.  
Olisi yhteydessä aluetta aktiivisesti käyttäviin yhdistyksiin. Valvoisi saunojen asiallista käyttöä, 
huolehtisi löytötavaroista, korjauksista ja yleisestä siisteydestä alueella. 
Alueella käy myös paljon turisteja ja heillekin pitäisi olla kielitaitoista neuvontapalvelua. 
Me aloitteen allekirjoittaneet vaadimme että Kuusijärven virkistysalueelle laaditaan 
kunnollinen käyttö, - palvelu, - sekä kehityssuunnitelma ja tuodaan se valtuustolle tiedoksi.  
20.5.2013 - Tarja Eklund.  
 
Ti 21.5.  
Tämä on virallisestikin maailman suurin sauna. IS 
 
Ke 8.5.  
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry:n Uutiskirje 5/2013. 
 
Ti 7.5.  
Ne ovat nuo sähkö"saunat", jotka palavat, eivät niinkään savusaunat,  
vaikka usein niin luullaan. IS 
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To 2.5.  
Internet-sivuihimme tutustui huhtikuussa 791 yksittäistä vierailijaa (eli tietokonetta)  
ja sivuja katsottiin 2830 kertaa seitsemästä eri maasta!  
 
Ma 29.4. 
Kulttuurisauna avautumassa. MTV3  
 
Ke 24.4. 
Nämä tuhannet ja tuhannet turistit Vantaan kaupunki jättää täysin hyödyntämättä,  
kiitos Tilakeskuksen noudattaman erittäin huonon politiikan.  
Kuusijärvi voisi tarjota kokemuksia ja elämyksiä sekä ainutlaatuista suomalaista savusaunaa 
turisteille, mutta kun EI ole kesäkautena avoinna. Täysin ajattelematonta toimintaa!  
 
Ke 24.4. 
Vantaan Ulkoilukeskus Kuusijärvi remontoidaan YLE  
 
Pe 12.4. 
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry:n uutiskirje 4/2013 
 
To 4.4. 
Kyllähän kaikki savusaunat palavat, kuten muutkin saunat, jos ei ole asianmukaisia eristeitä.  
Todennäköisesti tässäkin tapauksessa on kysymys puun eli välikaton lautojen tai eristeiden 
(sahanpuru) hiiltymisestä ja syttymisestä IS 
 
Ma 1.4.  
Internet-sivuihimme tutustui maaliskuussa 1046 yksittäistä vierailijaa (eli tietokonetta)  
ja sivuja katsottiin 3694 kertaa kymmenestä eri maasta!  
 
Ke 27.3. 
Katso: Tampereen kaupungin Peltomäen retkeilyalue uudet aukiolo- ja saunomisajat. 
Aluetta pyörittää yhteistyökumppanimme Peltomäen Saunayhdistys ry. 
Katso myös: Sijainti  
 
Ti 26.3. 
Saunomisella (muka) vaarallisia seurauksia IL  
 
Ma 18.3.  
Kulttuurisaunaa odotellessa 5 
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Ma 18.3. 
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry:n Uutiskirje 3/2013 
 
La 16.3.  
Viisi maailman erikoisinta saunaa IL  
 
Ke 13.3. 
Uuden savusaunan rakentaminen Kuusijärvellä on alkanut  
 
Ma 11.3. 
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa: 
Kuutamo Tahko -hiihtoretki Paloheinässä keskiviikkona 13.3.2013. 
Lähtö Paloheinästä Suomen Latu ry:n hiihtopalvelupisteen edestä klo 18.00  
(os. Pakilantie 124, Helsinki, bussi nro 66 päätepysäkki.) 
Hiihdetään reittiä Paloheinä-Pitkäkoskenmaja-Paloheinä. 
Matkan pituus 12 km. Paluu noin klo 19:30.  
Halutessaan voi tulla oikoreittiä takaisin, jolloin matkan pituus on 8 km. 
Ilmoittautuminen Helsingin Latu ry. 
Lisätietoja: Osmo Ruokolainen puh. 044 345 3162 
 
La 2.3. 
Internet-sivuihimme tutustui helmikuussa 1044 yksittäistä vierailijaa ja  
sivuja katsottiin 4346 kertaa!  
 
Pe 1.3. klo 15:00 - 18:30 
Stockholm Sauna Society  
oli vieraanamme Kuusijärven savusaunoilla. 
Vieraamme tykkäsivät ja olivat todella tyytyväisiä.  
Lämmin kiitos ruotsalaisille ystävillemme ja erityisesti jäsenillemme Kjellille ja Offelle. 
Annoimme vieraillemme lahjoiksi SAUNAMAFIA.FI -makkarakepit, joista vieraamme olivat 
todella innoissaan! 
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Ke 27.2. 
MIESTEN SAUNASSA UUSI KIUAS  
Miesten saunaan on vaihdettu uusi kiuas ke 27.2.2013. Tosin kuulemma alitehoinen kävijämääriin 
nähden, vaikka neuvottu on, että kiukaat pitäisi ns. ylimitoittaa. Onhan niissä termostaatit!  
Ei siis riitä löylyt, ei. 
 
Su 24.2. 
AL Näinkin voi saunassa käydä :) 
 
Su 24.2. 
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa: 
Vantaan Ladun AIKUISTEN HIIHTOKOULU 
Hakunilan urheilupuistossa, Luotikuja1, 01200 Vantaa 
Kokoontuminen huoltorakennuksen edessä. 
Keskiviikkona 27.2.2013, klo 18.00, opetellaan vapaahiihtotyyli! 
Torstaina 28.2.2013, klo 18.00, opitaan perinteinen hiihtotyyli! 
 
Haluatko oppia hiihtämään oikein? 
Timo Palotie näyttää ja opettaa perinteistä ja vapaata tyyliä. 
Hinta 5 €/kerta/hlö. 
Omat sukset mukaan. 
Tervetuloa hiihtämään! 
Ei ennakkoilmoittautumista. 
Tiedustelut: 
Timo Palotie, timo.palotie(at)elisanet.fi, puh. 0400 409 721 
Hannu Oivanen, hannu.oivanen(at)gmail.com, puh. 041 431 4524 
 
Ma 18.2. 
Maanantaina 18.2. SaunaMafian täyttäessä 4-vuotta, kävimme Antti Kossilan kanssa 
luovuttamassa Kuusijärven savusaunojen hoitajalle ja lämmittäjälle Marek Aaltoselle 
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Saunamajurin kunniakirjan  osoituksena savusaunojen loistavista lämmityksistä ja saunojen 
hyvästä hoidosta sekä oikeasta asenteesta suomalaista (savu-) saunakulttuuria kohtaan.  
 

          
 
Su 17.2. 
Erikoinen laji se on tämäkin ESS 
 
Ke 13.2.  
Yhteistyökumppanimme Suomen Latu ry:n Uutiskirje 2/2013 
 
Ke 13.2. 
Kuusijärven Ulkoilukeskus virittäytyy talvilomatoim intaan VS 
 
Ma 11.2. 
S-postia Ruotsista 
Tervehdys Saunamafialle, 
Meitä on nelja kaveria Stockholm Sauna Societystä plus velipoikani Oulun Rantasaunaseurasta 
tulossa saunomaan Kuusijärvelle savusaunoihin perjantaina 1 maaliskuuta klo 15:00. 
Olisi mukavaa juttu jos joku potentiaali Saunamafiasta tulisi meille vähän  
seuraksi ja jopa oppaaksi niistä Kuusijärven saunoista. 
Saunaterveisin 
Ari Drake 
 
Ma 11.2.  
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa:  
KUUTAMO TAHKON TAIVAL 
To 14.2.2013 klo 18.00. 
Hakunilasta Bisan majalle hiihdetään yhdessä ja ohjatusti kuutamon valossa. 
Lähtö Hakunilan Urheilupuiston P-paikalta (Luotikuja 1, 01200 Vantaa) n. klo 18.00. 
Hiihdetään Bisan majalle, missä on myynnissä mehua, kahvia ja makkaraa.  
Pukeudu sään mukaan ja ota omat hiihtovarusteet mukaan, hiihtotyylinä perinteinen tai luistelu. 
Osallistumismaksu 3 € /aikuinen, 5 €/perhe, sisältää mehun. Ei ennakkoilmoittautumista. 
Ei ennakkoilmoittautumista, ei osallistumismaksua, mukaan vaan hiihtämään! 
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Lisätietoja: 
Peter Laurén, puh. 0400 454 936, peterlauren43(at)gmail.com 
Jouko Lappeteläinen, puh. 040 521 3093, joukol3(at)luukku.com 
 
To 7.2. 
Yhteistyökumppanimme Vantaan Latu ry tiedottaa:  
Lumikenkäretki lauantaina 9.2.2013 klo 11 - 13 
Tervetuloa lumikenkäilemään lähes tunturimaiselle Vuosaaren täyttömäelle lauantaina 9.2.2013 
kello 11 – 13.00! 
Vuosaaren täyttömäki on 60-metrinen täytemaasta tehty kukkula, jolta avautuu huikeat näkymät 
merelle ja lähiympäristöön. 
Tapaaminen kello 11 bussin 96 päätepysäkillä Porslahdentien ja Niinisaarentien risteyksessä. 
Lähellä pysäköintialue. 
Mukaan omat lumikengät ja sauvat, tukevat jalkineet, reppuun kuumaa juotavaa ja lämmin 
taukovaate.  
Lumikenkiä on vuokrattavissa järjestävältä kerholta ja yhdistykseltä. 
Lumikenkäretki on osa Elämyspassia. 
Lumikenkäretken järjestävät Tunturikerho Kavtsi ja Vantaan Latu. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
Pirjo Hyvärinen, pirhyv@welho.com, puh. 050 306 8967. 
 
Pe 1.2.  
Internet-sivuihimme tutustui tammikuussa 1143 yksittäistä vierailijaa ja  
sivuja katsottiin 3859 kertaa!  
 
To 31.1. 
Kuusijärven saunat ja uusi savusauna VS 
 
Su 27.1. 
Ikävä onnettomuus avantouinnin SM-kisoissa Peurungalla. 
 
To 24.1. 
"Tästä asiasta" ei olla puhuttu paljoa, vaikka avannossa käydäänkin.  
 
Su 20.1.  
Kuusijärven savusaunojen kiukaat on korjattu ja kivet on vaihdettu lauantaina 19.1. 
 
Pe 18.1. 
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Uusi yrittäjä löytyi Hermannin saunalle 
Viimeisin uutinen Kulttuurisaunasta  
 
Ma 14.1. 
Käyhän se näinkin  
Snow swimming championship in Finland 2013 
 
La 12.1. 
Hakunilan uimahalli avataan maanantaina 
Hakunilan uimahalli avataan yleisölle maanantaina 14.1.2013 klo 6.00. 
Viikonloppuna 12.-13.1. hallissa pidetään uintikilpailut ja kuntosalit ja saunatilat ovat 
asiakkaiden käytössä myös viikonloppuna. Syynä uimahallin sulkemiseen oli ison altaan 
pohjaimurijärjestelmän auki jäänyt venttiili, joka aiheutti kellaritiloihin vesivahingon. 
Avoimesta venttiilistä virtasi runsaasti vettä tasausvesialtaaseen. Tasausaltaan 
ylivuotoputkiston kapasiteetti ei riittänyt, vaan vettä alkoi valua kellariin. Myöskään kellarin 
jätevesipumppaamon teho ei riittänyt poistamaan vettä, vaan vesi alkoi nousta 
illan ja yön aikana kellarin lattialle. Aukinainen venttiili löydettiin ja suljettiin 
keskiviikkoaamuna. Selviteltävänä on, miksi venttiili jäi auki ja sen aukioloa ei huomatta 
aiemmin tasausaltaan ja teknisen tilan automaattihälytyksistä huolimatta. 
Lisätietoa uimahallin palveluista 
liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti, puh 09 8392  3632 
Lisätietoa teknisistä asioista 
Rakennuttajapäällikkö Juha Vuorenmaa, puh. 09 8392 4901 
To 10.1. 
Lisäuutisia Hakunilan uimahallista. 
 
Ke 9.1. 
Hakunilan uimahalli on toistaiseksi suljettu kellarissa sattuneen vesivahingon vuoksi. 
Kuntosalit ja saunatilat ovat asiakkaiden käytössä, allastilat on suljettu asiakkailta. 
Vesivuodon syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Pelastuslaitos on pumppaamassa vettä pois 
kellaritiloista. 
Tilojen avaamisesta tiedotetaan heti, kun saadaan tarkempaa tietoa. 
Lisätietoja: 
Veli-Matti Kallislahti 
liikuntajohtaja 
050 5118636 
tai 
Jaakko Haapala 
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hallimestari 
040 8657150 
 
Ma 7.1.  
Kuusijärven kahvilaan murtauduttiin. Lue uutinen Vantaan Sanomista 
 
Su 6.1.  
Storträskin kalastuspaikan puolesta.  
Lampea uhkaa sulkeminen. Haluamme säilyttää ainutlaatuisen kalastuspaikan ja kaipaamme 
siinä apuasi. Keräämme tähän adressiin nimiä kalastuspaikan säilyttämisen puolesta.  
Jos olet sitä mieltä, että kalastuspaikka on säilytettävä, niin kirjoita nimesi tähän adressiin. 
 
Ke 2.1.  
Internet-sivuihimme tutustui joulukuussa 1100 yksittäistä vierailijaa ja  
sivuja katsottiin 3822 kertaa!  
 


